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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: абстракції – при визначенні сутності категорії «маркетингова
інформаційна система»; аналізу й синтезу –

при функціональному аналізі

маркетингової інформаційної системи, а також при визначенні етапів збору
інформації про маркетинговий потенціал території; системного підходу – при
визначенні логіки взаємозв’язку між застосуванням різних видів маркетингових
досліджень та побудові структури маркетингових досліджень для аналізу
території.
Результати. Подано функціональний аналіз маркетингової інформаційної
системи. Запропоновано модель застосування маркетингової інформаційної
системи, до якої входить підсистема аналізу маркетингових рішень.
Розроблено стратегію аналізу маркетингового потенціалу території, яка
складається з чотирьох основних етапів. На основі аналізу маркетингового
потенціалу певна територія зараховується до того чи іншого із дев’яти
запропонованих типів. Типологія локальної території здійснюється за чотирма
ознаками: 1) ефективність використання наявних ресурсів; 2) статус території;
3) рівень маркетингового потенціалу; 4) рівень витрат на реалізацію
маркетингового потенціалу.
Сформовано

структуру

маркетингових

досліджень,

яку

доцільно

використовувати при аналізі маркетингового потенціалу українських територій.
Новизна. Уточнено сутність категорії «маркетингова інформаційна
система».

Розроблено

теоретичні

засади

та

обґрунтовано

доцільність

використання інформаційної маркетингової системи для створення стратегії
брендингу території. Обґрунтовано, що збір інформації про територію має
відбуватися за допомогою побудови маркетингової інформаційної системи.
Запропоновано

та охарактеризовано

потенціалу території.

основні етапи аналізу маркетингового

Практична значущість. Розроблено поетапну структуру маркетингових
досліджень, яку доцільно застосувати для аналізу потенціалу території при
створенні стратегії брендингу територій України. Запропоновано чіткий
алгоритм функціонування маркетингової системи та взаємозв’язку кожного з
проведених маркетингових досліджень.
Ключові слова: брендинг території, маркетингова інформаційна система, маркетингові
дослідження, маркетингова розвідка, територіальний бенчмаркінг, фокус-група, особисте
інтерв’ю, SWOT-аналіз.
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